
STORGAARD 

PERSONDATA POLITIK 

Denne persondata politik gælder for Storgaard delikatesse som ejes og drives af 

Storgaard delikatesse ApS, bredballecenter 8, 7120 Vejle Ø, CVR nr. 34077053, 

Telefon: + 45 26 15 64 64, Mail: kontakt@storgaard.eu 

Storgaard er underlagt den til enhver tid gældende persondatalov og enhver behandling af 
personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Storgaard er i medfør af 
persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder 
og besøgende på hjemmesiden. 
Storgaard indsamler ingen oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender 
hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger, du giver os, hvordan vi 
behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til 
vores retningslinjer. 
  

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  
De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter:  
- Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer  
 
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: 
 
- Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev 
- Når du deltager i konkurrencer  
- Når du kommunikerer med os 
 
Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende saglige og forretningsmæssige 
formål: 
 
- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse 
- Administration af kundeforhold 
- Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale  
- Besvarelser af dine henvendelser 

 



Vi behandler kun relevante personoplysninger: 
 
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, 
der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er 
relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger 
f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.  
 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke 

længere er nødvendige: 
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, 
som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.   
 

Tilbagekaldelse af samtykke/Udmeldelse: 
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, f.eks. i 
relation til nyhedsbreve. Vi vil herefter slette dine personoplysninger. Hvis du ønsker at 
tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os via e-mail eller telefon som angivet øverst. 
Oplys venligst følgende tekst på e-mail: Slet og den pågældende e-mailadresse.   
 

Hvem deler vi personoplysninger med?  
Ingen. 
 

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger: 
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de 
stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine 
personoplysninger. 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger 
finder du øverst.  
 

ÆNDRING AF RETNINGSLINJER 
Storgaard forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi 
gør det, retter vi også datoen for "senest opdateret" nederst i dokumentet. 
 
Senest opdateret 23. maj 2018 p 

 


